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ופורץ דרך שפותח בהתאם לדרישות התקן האירופאי  מוצר חדשני 
)EN741/4-2017( ואומץ לאחרונה ע"י מכון התקנים הישראלי )2018(.

התקן החדש כולל התאמות מיוחדות לשוק הישראלי ומציב דרישות גבוהות 
ומחמירות מהמקובל באירופה, אך במקביל מאפשר לנו לשפר מוצרים קיימים 

ולייצר מוצרים חדשים ומתקדמים.

איטונג צמנטי NG חזק יותר ומבודד יותר ומותאם במיוחד לשיטות הבנייה 
הישראליות ולאקלים המקומי.

NG איטונג צמנטי
הדור הבא של מוצרי הבנייה
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מגוון מוצרי 
הבנייה

מוצרים, מידות ונתונים



מוצר
מידות )בס"מ(

חוזק לחיצהמוליכות תרמית )ביבש(
עוביגובהאורך

איטונג לבנייה
 לבניית קירות מעטפת,

מתאים לעיגון אבן בשיטה הרטובה

60/5020/3020-220.109
°C*ואט/מטר

 גדול מ-2.5 
מגפ"ס

XL איטונג
איטונג בעוביים גדולים לבידוד תרמי

ואקוסטי משופר, ולמגוון פתרונות עיצוב

60/5020/3050-230.109
°C*ואט/מטר

 גדול מ-2.5 
מגפ"ס

איטונג שטרבה
 בלוק עם תעלה אנכית לחיבור קיר

 הבלוקים לרכיבי בטון. 
הפתרון היחיד המספק בידוד תרמי ליציקות!

60/5020/3020-30 0.109  
°C*ואט/מטר

 גדול מ-2.5 
מגפ"ס

איטונג תעלה
בלוק עם תעלה אופקית ליציקת חגורות. 

הפתרון היחיד המספק בידוד תרמי ליציקות!

60/503020-30 0.109  
°C*ואט/מטר

 גדול מ-2.5 
מגפ"ס

איטונג לחיפוי אבן בהדבקה
 איטונג לבנית מעטפת עם חיפוי אבן

בהדבקה ועיגון מכני

60/5020/3020-30 0.152  
°C*ואט/מטר

 גדול מ-4 
מגפ"ס

איטונג שטרבה לחיפוי אבן בהדבקה
 בלוק עם תעלה אנכית לחיבור קיר

הבלוקים לרכיבי בטון

 60/5020/3020-30 0.152  
°C*ואט/מטר

 גדול מ-4 
מגפ"ס
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מוצר
מידות )בס"מ(

חוזק לחיצהמוליכות תרמית )ביבש(
עוביגובהאורך

איטונג תעלה לחיפוי אבן בהדבקה
בלוק עם תעלה אופקית ליציקת חגורות

60/503020-30 0.152  
°C*ואט/מטר

 גדול מ-4 
מגפ"ס

לינטל לתריס גלילה
קורה טרומית משוריינת דקת דופן עם 

קוצים או פלאחים מכופפים לעיגון
100
120
140
160
200

305--

קורת לינטל
 משוריינת בפלדה לקירות חוץ, 

ליישום חגורות מעל פתחים
100
120
150
200

25
20
22
25

 0.16  
°C*ואט/מטר

 גדול מ-4 
מגפ"ס*

* חוזק לחיצה של פאזת האיטונג 
בלבד ללא התחשבות בזיון

איטונג אקוסטי
בלוק אקוסטי משופר לקירות הפרדה בין דירות

50/6020/3022 0.16  
°C*ואט/מטר

 גדול מ-4 
מגפ"ס

* עבור בלוק בעובי 22 עם 2.5 ס"מ טיח מכל צד

לוח בידוד פרימיום
לאיזולציה לבידוד משופר

50/60308-50.066
°C*ואט/מטר

 ~0.8 
מגפ"ס

לוח בידוד אקסטרה
לאיזולציה לבידוד משופר

50/6030/50/608-50.074
°C*גדול מ-1.0 מגפ"סואט/מטר
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מידות )בס"מ(מוצר
חוזק לחיצהמוליכות תרמית )ביבש(

עוביגובהאורך

איטונג למחיצות פנים

50/6020/30/50/609/100.121
°C*ואט/מטר

 גדול מ-2.5
מגפ"ס

איטונג למחיצות פנים

60/5020/30/50/60150.121
°C*ואט/מטר

 גדול מ-2.5
מגפ"ס

לינטל למחיצות פנים

100/120 
150/200259/10/150.16

°C*ואט/מטר
 גדול מ-4 
מגפ"ס*

* חוזק לחיצה של פאזת האיטונג 
בלבד ללא התחשבות בזיון

איטונג לייט למילוי תקרות *

50/6030 12 
ומעלה

0.108
°C*ואט/מטר

 גדול מ-1
מגפ"ס

* I איטונג בחתך

50/6060/55/5050/250.12-0.07
°C*ואט/מטר

 גדול מ-1
מגפ"ס

בטרום
לוחות איטונג משוריינים

גדול מ-5010/150.165לפי דרישה
מגפ"ס*

* חוזק לחיצה של פאזת האיטונג 
בלבד ללא התחשבות בזיון

* משקל מרחבי ביבש 300-400 ק״ג למ״ק. להזמנת בלוקי תקרה במשקל מדוייק יש לציין בעת ההזמנה. לצורכי תכנון יש להוסיף 30% למשקל הבלוקים ביבש.
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מידות )בס"מ(מוצר
חוזק לחיצהמוליכות תרמית )ביבש(

עוביגובהאורך

תקרת בטרום
לוחות איטונג משוריינים לתקרת לוחות

 גדול מ-5030-150.164לפי דרישה
מגפ"ס*

* חוזק לחיצה של פאזת האיטונג 
בלבד ללא התחשבות בזיון

חצץ איטונג
 לבידוד תרמי של גגות,

מילוי חללים והגבהה

----

ניתן להזמין בשק 1.8 מ"ק, 
או בתפזורת.

משקל מרחבי 450 ק"ג למ"ק, 
לצורך תכנון יש לקחת משקל 

של 500 ק"ג/מ"ק

טיט איטונג לבן/אפור 25 ק"ג
48 שקים במשטח

-----

דבק איטונג לבן/אפור 25 ק"ג
48 שקים במשטח

-----

שפכטל איטונג שק 25 ק"ג

-----

כל מוצרי איטונג צמנטי הינם: 
בעלי סיווג אש: סיווג מקסימאלי VI.4.4 לפי ת"י 755	 
עמידים באש: מעל 3 שעות בעובי של 10 ס"מ, אינם פולטים חומרים רעילים בשריפה.	 
עומדים בדרישות תקן 1920 לחוזק הדבקות. איטונג מקבל כל טיח תקני, אין צורך בטיח מיוחד או בהכנה מוקדמת לפני יישום טיח!	 
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תכונות 
איטונג

יכולות ויתרונות



איזור אקלים א
איזור אקלים ב
איזור אקלים ג
איזור אקלים ד

לאיטונג יתרונות משמעותיים בבידוד 
גשרים תרמיים:

נתוני בידוד גבוהים ומסה תרמית גבוהה	 

בלוק נושם )בריא יותר, פחות לחות ועיבוי(	 

 האיטונג, בניגוד לקלקר, אינו פולט חומרים	 
רעילים בשריפה

חומר ירוק הניתן למחזור	 

 התנגדות תרמית מתקבלת 

דירוג אנרגטי לפי תקן 5282

ABCDEFדירוג
43210-1ניקוד

 חיסכון אנרגטי 
מקסימאלי

אינו עומד 
בדרישות התקן

0

0.5

1

1.5

2

2.5

כפר 
תבור

ראש הנקרה

רמת
מגשימים

ירושלים

תל–אביב

אשדוד

אשקלון

חיפה

נתניה

נצרת

דימונה

באר שבע

אילת

קריית שמונה

קצרין

איטונג צמנטי NG – סדרת מוצרים החדשה המציגה בלוקי איטונג בעלי כושר בידוד תרמי גבוה במיוחד, עם שיפור 
של 30% בבידוד התרמיֿ!

הבנייה באיטונג תורמת רבות לאיכות החיים, בריאות וחיסכון באנרגיה לאורך כל שלבי חיי המוצר, תוך שמירה על 
הסביבה. איטונג מקנה ניקוד גבוה בבנייה ירוקה )לפי ת״י 5281 ו-5282(.

בידוד תרמי

מה ה Z שלכם?
ערכי המוליכות של חומרי בנייה המתקבלים בבדיקת מעבדה הנם ערכי מוליכות ביבש )  (

על מנת לחשב את ההתנגדות התרמית של החומר )r( יש להשתמש במוליכות התרמית החישובית המתקבלת 
Z=1.05 מקדם הלחות של בלוק איטונג הוא ,)Z( לאחר הוספת מקדם הלחות של החומר

2.18

A
איטונג 
XL 25

0.98

B
פומיס 22 

רב חורי

0.93

F
פומיס 22
8 חורים

0.93

F
פומיס 20
8 חורים

0.54

F
בלוק בטון 

22

1.92

A
איטונג 

22

2

A
איטונג 

23

1.75ֿ

B
איטונג 

20
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חדש!
איטונג אקוסטי

פגיעה מינימאלית 
בבידוד בחריצה בקיר

ISOSOUND

נבדק ואושר ע"י מעבדות 
מאושרות "איזוסאונד"

עומד בתן 
אקוסטי ת"י 1004

איטונג אדום
בידול מול מוצרים אחרים

פתרון אקוסטי 
להפרדה בין דירות
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בניגוד גמור למראהו הספוגי, איטונג סופח מים לאט יותר מכל בלוק אחר. מבנהו הייחודי של הבלוק מאפשר ללחות 
להתנדף בקלות ומונע היווצרות עובש ופטריות. עמידות החומר ברטיבות לאורך שנים רבות מציבה את איטונג 

כפתרון מצוין גם לקירות פנים בחדרים רטובים, ללא צורך בחומר מונע רטיבות.

 ניתן לעגן על קיר איטונג מאות ק"ג בנקודה אחת, תוך שימוש בעוגנים ייעודיים. לאיטונג חוזק עיגון גבוה יותר 
במיוחד, הנובע ממבנהו הפנימי ההומוגני של הבלוק, האוחז בדיבל לכל אורכו.

מבנהו הייחודי של בלוק איטונג מקנה לו כושר ספיגת אנרגיה אנכי ואופקי המוסיף ליציבות המבנה. עמידותו 
 הייחודית של האיטונג ברעידות אדמה, יותר מכל בלוק אחר, הוכחה במחקרים בינלאומיים ובתוצאות בשטח.

בנייה באיטונג נפוצה מאוד במדינות ובאזורים המועדים לרעידות אדמה כמו יפן

משקלו הקל של האיטונג )כשליש ממשקל בלוק בטון באותו הגודל( חוסך בזיון בבניין, מפחית את העומס על 
השלד, מגדיל את עמידותו ברעידות אדמה ומקטין את השקיעה בתקרה.

בלוק נושם, עמיד במים ומנדף לחות

חוזק עיגון לתלייה, יותר מכל בלוק!

עמידות מוכחת ברעידות אדמה 

משקל קל לחיסכון בברזל

330

100

450

750

900

1300

1950

משקל
)kg/m3(=g

 בלוקי איטונג 
לתקרות

בלוקי איטונג
לבנייה

בלוקי סיליקטבלוקי בטוןבלוקי גבסבלוקי פומיס

* משקל מרחבי ביבש 300-400 ק״ג למ״ק. להזמנת בלוקי תקרה במשקל מדוייק יש לציין בעת ההזמנה. לצורכי תכנון יש להוסיף 30% למשקל הבלוקים ביבש.
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 בלוק  איטונג מסווג ע"י מכון התקנים כחומר בלתי דליק, והוא מקבל את הדירוג הגבוה ביותר )סיווג IV .4.4( לחומר בניין. 

המבנה הייחודי של האיטונג והחומרים ממנו הוא עשוי מאפשרים לו לספק מצד אחד בידוד תרמי מעולה בשגרה, ואילו בזמן 
שריפה האיטונג משמש כמערכת ההגנה הפסיבית הטובה ביותר בבניין, מונע התפשטות אש ויצירת מוקדי אש חדשים. מבנה 

האיטונג וחוזקו אינם נפגעים בזמן שריפה והוא אינו פולט חומרים רעילים או מסוכנים במגע עם האש ואינו נוזל או מטפטף. 

בלוק איטונג בעובי 10 ס"מ מספק מעל 3 שעות של עמידה באש! )הרבה יותר מהנדרש מבלוק בעובי הכפול ממנו( ובלוח איטונג 
משוריין בעובי 15 ס"מ ניתן להשיג כ-6 שעות עמידה באש!

עמידות באש – הכי בטוח שיש

עמידות באש של קיר איטונג בעובי 15 ס"מ

קיר בעובי 
15 ס"מ

לאחר 6 שעות חשיפה צידו השני של קיר האיטונג מגיע 
ל-60 מעלות

איטונג

בטון

0
0 1 2 3 4 5 6

h

oC

30

60

90

120

150

180

240

270

70OC

1000OC
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איטונג עוסקת בפיתוח פתרונות ירוקים עם 	 
מעבדות המחקר בארץ ובחו“ל

איטונג ישראל עומדת בתקנים ישראלים 	 
ובינלאומיים למוצרי בנייה ירוקים

איטונג הוא חומר ירוק העשוי מחומרים טבעיים: צמנט, חול, 
 מעט סיד, מים ואוויר.

איטונג מכיל כ-75% אוויר, מה שמקנה לו תכונות בידוד 
 מעולות ומאפשר שימוש במינימום מחצבי טבע.

איטונג מכיל כ-15% חומרים ממוחזרים וחומרים בשימוש 
חוזר שמקורם בפחת מתהליך הייצור, לאיטונג תו תקן ירוק 

והוא עומד בתקנים בינ"ל מחמירים לאיכות הסביבה.

בנייה ירוקה

איטונג מובילה את הבנייה הירוקה בישראל

הבלוק הכי ירוק

תקינה ירוקה
 	    אישור IBU מגרמניה 

 חברת איטונג, היחידה בישראל שזכתה לאישור הבינלאומי IBU, מאיגוד למוצרי בנין ידידותיים 
לסביבה. משמעותו: עמידה בתקן לאורך כל חיי המוצר – שימוש בחומרי גלם טבעיים, תהליך 
ייצור ירוק, מינימום פסולת באתר הבנייה, בניית מבנה מבודד וחסכוני באנרגיה ומחזור שיירים 

לאחר פירוק המבנה.

 	    התו הירוק של מכון התקנים 
איטונג החברה הראשונה בתחום חומרי הבנייה בישראל שקיבלה את התו הירוק.

 	    תקן 1045 חלק 0 ו-1 לבידוד תרמי 
תקן מחייב על פי חוק, המגדיר את רמות הבידוד התרמי המינימאליות בכל אחד מאזורי האקלים 
ומחייב טיפול בגשרי קור בכל אזורי הארץ. בלוק איטונג בעובי 20 ס“מ ומעלה עומד בדרישות 

התקן בכל אזורי האקלים.

 	    סדרת תקני 5281 ו-5282 לדירוג אנרגטי ובנייה ירוקה 
בלוקי איטונג נותנים דירוג אנרגטי גבוה למבנה לפי התקן לדירוג אנרגטי ונותנים ניקוד גבוה בבנייה 

ירוקה.

 	    עמידה בתקן 5098, של מכון התקנים 
ע“פ תקן 5098 של מכון התקנים המפרט בדיקת קרינה בבלוקים, נמצא כי בלוק האיטונג עונה 
על דרישות התקן בצורה הטובה ביותר מבין כל הבלוקים הקיימים! בנוסף, ע“פ מחקר של המכון 

הלאומי לחקר הבנייה בטכניון, בלוק האיטונג הכי נקי מקרינה!

איטונג שותפה מובילה בפרויקטים הגדולים 	 
ביותר בארץ בתחום הבנייה הירוקה

ירוק בכל שלבי המוצר: משלב הייצור ועד לאחר 	 
פירוק המבנה ומחזור שיירים

16



שמירה על איכות הסביבה לאורך כל חיי המוצר

01
ירוק בכריית חומרי גלם

שימוש במינימום 
05משאבי טבע

ירוק בפינוי המבנה
שיירי המבנה ניתנים 

למחזור, אינם 
פוגעים בסביבה

06
 מכיל כ-15%

חומר ממוחזר וחומר 
בשימוש חוזר

02

ירוק בתהליך הייצור
עשוי מחומרים טבעיים, 

הפחת ממוחזר בכל 
שלבי היצור

03

ירוק באתר הבנייה
מינימום פחת, 

משקלו הקל חוסך 
בפלדה ובשינוע

04

ירוק בחיי המבנה
בידוד תרמי משופר, 

הכי נקי מקרינה
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שיטות 
בנייה

 מוצרים ייחודיים
לשיטות שונות



בנייה קונבנציונאלית         קירות חוץ

שלבי יישום )1,2(

איטונג מציעה שני סוגים של בלוקי מעטפת:
	 איטונג לבנייה - לגמר טיח או עיגון אבן בשיטה הרטובה )שימוש ברשת(.

	   איטונג לעיגון אבן בהדבקה - לעיגון אבן בהדבקה ועיגון מכני לפי ת"י 2378 חלק 4.
)חשוב לציין בהזמנה את סוג הבלוק הרצוי בהתאם לשיטת הבנייה(

	    הבנייה באיטונג נעשית בקלות ובמהירות 
בהשוואה לבלוק אחר

	    בלוקי איטונג מיוצרים במגוון מידות 
מיוחדות, הגמישות במידות מסייעת במגוון 

פתרונות עיצוביים והנדסיים

	  שימוש באיטונג שטרבה ותעלה חוסך 
בטפסנות ומאפשר בנייה רציפה ומהירה 

ללא צורך בהמתנה לייבוש

	    בלוקים קלים לנשיאה ונוחים לחיתוך 
ולחריצה

	    שימוש בבלוקי איטונג בעובי גדול 
מהסטנדרט מאפשר כיסוי גשרי קור ומבטיח 

מעטפת מבודדת במיוחד

)1(  באחריות הקבלן המבצע לוודא עמידה בדרישות תקן 1523 חלק 1: "קירות בני: קירות לא נושאים".
)2(  היישום המתואר כאן הינו יישום מומלץ, אך ניתן לבצע גם בשיטות אחרות ובתנאי שהן עומדות בדרישות ת"י 1523 חלק 1.

לבניית שאר השורות משתמשים בטיט איטונג, יש לוודא שהטיט 
מכסה 50% משטח הפנים של הבלוק.

את השורה הראשונה של האיטנג יש להניח על גבי שכבת 
טיט פילוס צמנטי. חשוב להקפיד על פילוס מדויק של השורה 

הראשונה.

0102
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)3(  ביישום קורת לינטל ללא יציקת חגורה עליונה יש לשים לב למגבלות תקן 1523.
)4(  בקומת קרקע הבנויה מעל קרקע תופחת נדרשת חגורה לכל אורך הקיר, מתחת לפתחים שאינם מגיעים עד לרצפה, שתעוגן לרכיבים אנכיים מקשיחים.

מתחת לפתחים יש ליישם בלוקי תעלה של איטונג. בתוך 
התעלה מניחים מוטות זיון, מרטיבים במים ויוצקים בטון 

אל התעלה האופקית ואל התעלות האנכיות שיצרו בלוקי 
השטרבה. בלוקי התעלה מאפשרים להמשיך מיד בבנייה 

ומהווים בידוד לגשר הקור הנוצר מיציקת הבטון. יש לעגן את 
אלמנטי הזיון שבתעלה לאלמנטי הבטון משני צידי הקיר)3(.

מעל המשקוף מניחים קורת לינטל בחפיפה של 20 ס"מ 
מכל צד. קורת הלינטל חוסכת ביציקות ומבטלת את הצורך 

בטפסנות. ממשיכים בבנייה להשלמת הקיר)4(.

במפגש הקיר עם עמודי הבטון יש לקדוח בכל 30-60 ס"מ חור 
בעמוד הבטון ולהחדיר לתוכו קוץ ברזל. אל הקוצים קושרים 

מוט זיון אנכי. בסמוך לעמודים, מניחים בלוקי שטרבה היוצרים 
תעלה אנכית.

 ממשיכים בבנייה עד גובה חגורה עליונה.

בניית השורה השנייה תחל בחצי בלוק כדי ליצור דירוג בין המישקים.

04

06

03

05

07
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בנייה קונבנציונאלית         פרטי ביצוע

במקרים מיוחדים ידרשו פרטי ביצוע ייעודיים, בהתאם לתקן 1523 חלק 1.

2 א׳. פילוס שורה ראשונה על גבי תקרת בטון

1.  שרטוט כללי
1. בלוקי איטונג לקירות חוץ 2. קורת לינטל 3. בלוק תעלה של איטונג 4. בלוק שטראבה

2 ב׳. פילוס שורה ראשונה על גבי רצפת בטון

A-A חתך

B-B חתך

ראה פרט 4

ראה פרט 2

1

2

3

B

B

A A

2

1

4

3

תקרת בטון
קורה תחתונה

קורה תחתונה

תקרת בטון
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4. פרט חגורה תחתונה - חתך אנכי

1. בלוקי איטונג לקירות חוץ 2. קורת לינטל 3. חלון 
4. בלוק תעלה של איטונג 5. טיט איטונג

5. פרט "שטרבה" - חתך אופקי

1. בלוקי איטונג לקירות חוץ 2. בלוקי "שטרבה" של איטונג 
1 3. יציקת בטון 4. מוט זיון אנכי 10

בנייה טיפוסית )מבט(  .3

1. טיט איטונג )בכל המישקים( 2. בלוקי איטונג

1

2

1

3

2

4

1

2

3

4

5
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בנייה מתועשת         קירות חוץ

בנייה איכותית ומהירה	 

עמידה בתקני בידוד תרמי ודירוג אנרגטי 	 
בבנייה ירוקה

חיסכון בשטח הדירה ע"י שימוש בלוחות 	 
בידוד דקי דופן

ניתן לשלב לוחות איטונג בתבניות 	 
באיזולציה מוקדמת

קל ונוח ליישום בהדבקה ע"ג הבטון 	 
באיזולציה מאוחרת או בשיטת הקיר הכפול

קיר קשיח ומלא ללא חללים	 

בנייה בשיטות מתועשות עם לוחות איטונג לבידוד מאפשרת קבלת בידוד תרמי מעולה מבלי 
להתפשר על עמידות באש וברטיבות.

לוח בידוד במידות 50*60 ס"מ ובעובי 	 
משתנה

אלמנט נושם שאינו מצריך שימוש 	 
במחסום אדים

בטיחות מפני שריפות )סיווג אש מקסימלי  	 
)VI.4.4

הגנה מקסימלית על תשתית הבטון מפני 	 
שריפות

שימוש בלוחות איטונג לבידוד מאפשר 	 
לצמצם את עובי הבטון בהגנה על שלד 

המבנה מפני שריפות

שיטות בנייה24



*נמדד במעבדה לקרמיקה וסיליקטים בטכניון  **הבדיקה הופסקה בתום הזמן המצוין

ABCDEFדירוג

43210-1ניקוד

אינו עומד בדרישות התקןחיסכון אנרגטי מקסימאלי

חתך 1

אבן 2.2 ס"מ

בטון 18 ס"מ

טיח גבס 1.5 ס"מ

איטונג 10-5 ס"מ

לוחות איטונג לבידוד תרמי )ליישום בצידו הפנימי של הקיר(

ערכי בידוד תרמי ודירוג אנרגטי

עובי )ס"מ(סוג הלוח
מוליכות תרמית 

)Watt/m°C(
ביבש

 חוזק לחיצהעמידות באש**סיווג אש*
)MPa(

 מרכיבים
עיקריים

 לוח איטונג
צמנט, חול, סיד0.8~לפחות 2 שעות5-80.0646VI.4.4לבידוד - פרימיום

לוח איטונג
צמנט, חול, סיד1.0~לפחות 2 שעות5-100.074VI.4.4לבידוד - אקסטרה

עובי dסוג הלוח
)cm(

התנגדות תרמית 
חישובית בפועל

דירוג אנרגטי לפי איזורים

דגבא

 לוח איטונג
 לבידוד -
פרימיום

50.85BB--

61.00BBCC

71.14BBCC

81.28BBBB

 לוח איטונג
 לבידוד -
אקסטרה

60.91BBC-

71.04BBCC

81.16BBCC

מערכת בידוד באיזולציה מוקדמת ואיזולציה מאוחרת בהדבקה
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איזולציה מוקדמת

שלבי יישום

חיפוי אבן

קיר חוץ בטון

לוח איטונג לבידוד

פנים

חוץ

קיר בטון

לוח איטונג לבידוד

חיפוי אבן

פניםחוץ

טיח פנים

01

03

05

02

04

06

יש לנקות היטב  את חזית הלוחות הפונה לכיוון יציקת הבטון. בקצה התבנית יש להתאים חלקי לוחות ע״י 
חיתוך במסור.

אין צורך ליישם דבק בחיבור בין הלוחות.

יש להצמיד את הלוחות אופקית ואנכית וכן לגב התבנית.

בתבנית פינתית יש להניח את הלוחות זה ע״ג זה לסירוגין )בשיטת הבנייה(.

מניחים לוחות איטונג לבידוד על תבנית הפלדה הפנימית, מתחילים בשורה התחתונה ומצמידים לוח ללוח.

מניחים את יתר הלוחות שורה מעל שורה עד לכיסוי מלא של התבנית.

חתך טיפוסי | חתך אנכיקירות ניצבים

שילוב לוחות איטונג לבידוד בתבנית הפנימית לקבלת בידוד תרמי והגנה מאש כבר בשלב יציקת הבטון.
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דגשים

	  יש להקפיד לנקות את חזית הלוחות מאבק 
קיר הבטון. יציקת  טרם  רופפים   וחלקים 
נדרש לבצע שטיפה במים טרם יציקת הבטון.

	  יש להקפיד על הצמדת הלוחות זה לזה למניעת 
מרווחים וזליגת הבטון.

	  יש להבטיח היצמדות הלוחות לגב התבנית, 
מומלץ לקשור ע"י מוטות זיון אנכיים במרווחים 

של 50-60 ס"מ ע"ג לוחות האיטונג.

	 מומלץ לבצע בלוחות הבידוד פתחי בקרה לבטון.
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איזולציה מאוחרת

שלבי יישום

01

03

05

02

04

06
07

בבניית קיר לוחות הבידוד – יש להדביק כל לוח ולוח בהדבקה מלאה ישירות לקיר. יש ליישם דבק איטונג ע"ג כל שטח הפנים 
של לוח הבידוד בעזרת מרית חלקה וע"ג כל שטח הפנים של קיר הבטון בעזרת מרית משוננת. )רטוב על רטוב(

הבנייה במפגש הקירות תהיה לסירוגין )בשיטת הבנייה(.

בסיום הקיר – יש להשלים את המרווח בין לוחות האיזולציה לתקרה ולקירות הניצבים באמצעות פוליאוריתן מוקצף.

יש להדביק את חזית הלוח הפונה לקיר הבטון בהדבקה מלאה ובשימוש בדבק איטונג.

עובי שכבת הדבק ע"ג הקיר כ 1 ס"מ – לאחר ההדבקה יש ללחוץ על הלוח בעזרת הידיים תוך טלטול הלוח עד למיקומו. אין 
צורך ליישם דבק במישקים בין הלוחות.

פילוס שורה ראשונה על רצפת הבטון טרם הנחת הבלוקים. יש לנקות כל לוח במברשת ולנערו מאבק לפני יישום הדבק.

את פילוס השורה ראשונה ניתן לבצע באמצעות טיט פילוס או ש"ע בעובי של כ- 2 ס"מ או בסרגל בניין.

חתך טיפוסי | חתך אנכיקירות ניצבים

קיר בטון

טיט פילוס

לוח איטונג לבידוד

חיפוי אבן

פוליאוריתן מוקצף

טיח פנים

טיח פנים

טיט

חול

דבק איטונג

פנל וריצוף

חיפוי אבן

קיר חוץ בטון

לוח איטונג לבידוד

דבק איטונג

פנים

חוץ

חוץ פנים

הדבקת לוחות איטונג לבידוד על חלקו הפנימי של קיר בטון קיים.
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דגשים

	  יש להקפיד ולנקות את קיר הבטון ולוחות האיטונג 
מאבק וחלקים רופפים.

	  יש להקפיד שלא ייווצרו חללי אוויר בין לוחות 
הבידוד לקיר הבטון )הדבקה מלאה(.

	  יש לוודא שלוחות הבידוד צמודים זה לזה ללא 
מרווחים.
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מחיצות פנים         מחיצה 10

<< איכות
המבנה הייחודי של בלוק האיטונג מקנה למחיצה בידוד אקוסטי ובידוד תרמי מעולים בין החדרים 

ומאפשר נוחות ואיכות חיים.
למחיצת איטונג עמידות גבוהה ביותר באש העשויה בעת שריפה להציל חיים ורכוש. למחיצת איטונג 
עמידות גבוהה ביותר ברטיבות, בשונה מלוחות ובלוקי גבס, ולכן היא אידיאלית גם לחדרים רטובים.

<< חיסכון
חיסכון בזמן עבודה. פחת מינימאלי חוסך בחומר גלם ובפינוי פסולת. המשקל הקל חוסך באמצעי 
שינוע. קיר חלק וישר )ללא נזילות בטון מהטפסנות( החוסך בטיח. ניתן ליישם שפכטל איטונג ישירות 

על המחיצות ללא צורך בטיח.

<< מהירות
הבלוקים גדולים )60x50 ס“מ( ולכן מאפשרים מהירות עבודה גבוהה. אין צורך בעבודת טפסנות, 

יציקות ובהמתנה לייבוש היציקות וניתן לעבוד ברצף. אין צורך בהתקנת מסילות או בעיגון מכני.

<< חוזק
למחיצת איטונג חוזק מכני גבוה )מעל 4 מגפ"ס(. ניתן לתלות משקלים כבדים כגון: ארונות, מסכים ועוד, 
בכל נקודה בקיר בעזרת עוגנים ייעודיים. השימוש בדבק איטונג בעל תכונות משופרות יוצר קיר חזק ויציב.

<< נוחות
המחיצה ניתנת לבנייה גם על גבי ריצוף. הבלוקים קלים להרמה וניתנים לנשיאה במעלית 
)שליש ממשקלו המרחבי של בלוקי בטון(. הבלוקים נוחים לחריצה ולחיתוך, ניתן להשתמש בשאריות 

הבלוקים למזעור הפחת.

תפקוד המחיצה נבדק ע"י מכון התקנים לפי תקן 1503 ועמד בדרישות המחמירות ביותר )רמת שירות 4(.

שיטה מהירה ואיכותית לבניית מחיצות פנים, תוך שימוש בבלוקים גדולים מהרגיל 
ובקורות לינטל מעל לפתחים. ללא צורך ביציקת חגורות ובטפסנות.

חברת איטונג ממליצה על שימוש בבלוקי מחיצה ללא שקע תקע, אשר נמצאו עדיפים מבחינת 
הנדסית בבדיקות תפקוד שנעשו בארץ ובעולם.

שיטות בנייה30



דגשים

	  יש להניח פס פלציב על הרצפה לפני בניית 
המחיצה.

 	 יש להקפיד על מרווח לפוליאוריתן מוקצף לניתוק     
מעטפת המחיצה.   

	  יש לדאוג להדבקה מלאה בדבק איטונג בבניית 
המחיצה.

 	 יישום לינטלים בהתאם למפרט בניית מחיצת  
   איטונג.

 	 בחריצה לחשמל ומערכות – יש לדאוג על שמירת   
הניתוק מהמעטפת.   
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שלבי יישום         מחיצה 10

01
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הנחת פס פוליאתילן
יש להניח פס פוליאתילן מוקצף )פלציב( בעובי 6 מ“מ ברוחב 

המחיצה על הרצפה. על גבי הפס יש לפלס שכבה ראשונה של 
בלוקים בעזרת טיט פילוס )שכבת פילוס בעובי 2-2.5 ס“מ(.

פאנל שקוע
ניתן ליישם פאנל שקוע במחיצות פנים ע"י יישום בלוקים 
בעוביים 7-9 ס"מ בשורה הראשונה והמשך בנייה בבלוקי 

מחיצה בעובי של 10 ס"מ.

בפן האופקי
בפן האופקי ייושם הדבק על כל פני השטח, באמצעות מרית 

משוננת או משני צידי הבלוק להשגת כיסוי של 100% משטח 
הפאה.

הנחת בלוקים מקצה המחיצה
הנחת הבלוק תחל מאחד משני קצוות המחיצה המיועדת, 

בשורה שניה נתחיל מחצי בלוק לבנייה לסירוגין.
יש לשמור על מרווח אנכי של 2 ס"מ בין המחיצה לקיר.

בין הבלוקים
בין הבלוקים יש להשתמש בדבק איטונג לבן. יש לנקות את 
הבלוקים מאבק במברשת בטרם מריחת הדבק. בפן האנכי 

ייושם הדבק משני צידי הבלוק או על כל פני השטח באמצעות 
מרית משוננת.

חיבור המחיצה לקיר קיים
בחיבור המחיצה לקיר קיים יש להשאיר מרווח אנכי של 2 ס“מ 

בין המחיצה לקיר. יש לשטוף את החריץ במים ולמלא אותו 
בפוליאוריתן מוקצף בסיום הבנייה. יש ליישם רשת פיברגלאס 

על גבי המרווח לפני ביצוע טיח או שפכטל.
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מעל לפתחים
מעל לפתחים ניתן להשתמש בקורת לינטל בגובה 25 ס“מ אשר 

נסמכת על הקיר בחפיפה של 10 ס“מ מכל צד לפחות. רק צד אחד 
של הלינטל יודבק לקיר בדבק איטונג ובצד השני יש להשאיר מרווח 

אנכי של כ-2 ס“מ עד לגובה התקרה ולמלאו בפוליאוריתן מוקצף.

יישום רשת פיברגלאס
יש ליישם רשת פיברגלאס ברוחב של לפחות 30 ס“מ בשני 

צידי הלינטל עד למפגש עם התקרה. בנוסף יש ליישם רשת 
פיברגלאס במפגש המחיצה עם קיר/עמוד/תקרה הנמצאים 

במישורה בלבד.

יישום שפכטל
ניתן ליישם שפכטל איטונג על המחיצה ללא צורך ביישום טיח!

חיבור המחיצה לתקרה
בחיבור המחיצה עם התקרה יש להשאיר מרווח אופקי 

של 2.5 ס“מ בין המחיצה לתקרה ולמלאו בפוליאוריתן מוקצף 
)יש לנקות במים את המרווח לפני יישום הפוליאוריתן(.

חריצה
ניתן לחרוץ בקלות בעזרת מחרצת. יש למלא את החריצים 

בטיח גבס וליישם רשת פיברגלאס מעל. חשוב להשאיר מרווח 
של 2 ס"מ בין המחיצה לתקרה בעת מילוי החריצים ולמלאו 

בפוליאוריתן מוקצף.
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פרטי ביצוע         מחיצה 10

1.מחיצת איטונג עם דלת
1. בלוק איטונג צמנטי 2. לינטל 3. דבק איטונג 4. טיט פילוס 5. פלציב 6. 

פוליאוריתן מוקצף 7. “ספייסרים” מפוליאתילן מוקצף 8. רשת 
אינטרגלס 9. רצפה 10. תקרה.

מועד התחלת בניית המחיצה: 1. אין להתחיל בבניית המחיצות טרם 
השלמת היציקות של שלוש )3( תקרות שמעל המחיצה ולא לפני 45 יום 

 מסיום יציקת התקרה של הדירה שבה אמורה להיבנות המחיצה.
2. אין לבנות מחיצה מתחת לתקרה שמעליה רגליים לתבניות תקרה.

2. מפגש מחיצה וריצפה
1. בלוק מחיצה של איטונג 2. פנל 3. ריצוף 4. טיט לריצוף 5. מצע 

לריצוף 6. פוליאתילן מוקצף בעובי 6 מ“מ )פלציב( 7. רצפת/תקרת בטון 
8. טיח פנים 9. טיט פילוס 10. איטום

5. חיבור מחיצה לתקרה
1. בלוק מחיצה 10 2. תקרת בטון 3. טיח פנים 4. מרווח של כ-2.5 ס“מ 

יש למלא בפוליאוריתן מוקצף
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*יישום פוליאוריתן בחלוקת פנים של דירה בלבד.
הנחיות המפרט המצורף מציגות את המלצות חברת איטונג ליישום מיטבי של המחיצה. עם זאת, יש לפעול עפ“י הנחיות התקנים הישראליים הרלוונטים, ובפרט ת"י 1523 חלק 1.

www.ytong.co.il פרטי ביצוע נוספים ומעודכנים ניתן למצוא באתר החברה

יישום פאנל שקוע במחיצות - חתך אנכי  .3
1. בלוק מחיצה איטונג 10 ס"מ 2. טיח פנים 3. ריצוף 4. טיט לריצוף 

5. טיט פילוס 6. פס פלציב בעובי 6 מ"מ 7. פאנל שקוע 8. בלוק 
איטונג פנל שקוע בעובי 8 ס"מ 9. דבק איטונג

מפגש מחיצה עם קיר/עמוד בטון - חתך אופקי  .4
1. מחיצה 10 איטונג 2. רווח של כ-1.5 ס“מ ממולא בפוליאוריתן מוקצף 

3. קיר איטונג/קיר בטון/עמוד 4. רשת אינטרגלאס

מפגש בין שתי מחיצות באורך 2 מ' ומעלה  .6
1. מחיצה 10 איטונג 2. פוליאוריתן מוקצף 3. רשת אינטרגלאס ברוחב 

 של 30 ס"מ לפחות
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קירות הפרדה בין דירות

שלבי יישום - קירות הפרדה בין דירות

בהמרה לשטח יש להוריד dB1 מהתוצאה

בידוד אקוסטי מושפע רבות מאופן היישום ולפיכך יש 
להקפיד, הקפדה יתרה, על ביצוע בהתאם להנחיות 

מפרט זה. כל מרווח / סדק / חריץ בקיר )יהיו מרכיביו 
אשר יהיו(, פוגם בכושר הבידוד האקוסטי.

 בידוד אקוסטיעובי הבלוק
)ביישום 2.5 ס"מ טיח מכל צד(

22dB 50

מרכיבי השיטה
איטונג אקוסטי בעובי 22 ס"מ, שמשקלו המרחבי הינו 
650 ק"ג למ"ק לפחות לשם עמידה בדרישות התקן, 

יש ליישם עבור קיר הפרדה בין דירות שכבת טיח 
גבס/צמנטי בעובי 2.5 ס"מ משני צידי הקיר.

01

03

05

02

04

הבניה נעשית בשיטה הרגילה, כאשר בין הבלוקים מיושמת 
שכבת דבק איטונג על הפאות האופקיות והאנכיות.

בחיבור הקיר לתקרה ובצידי הקיר )במפגש האנכי של 
הקיר עם עמודים/קירות(. יש להשאיר מרווח של 3 ס"מ 
לפחות ולמלאו בדבק או טיט איטונג. חשוב להקפיד על 

מילוי הרווח לכל עובי הקיר!

אין ליישם שקעי חשמל מקבילים משני צידי הקיר. במידה 
ויש למקם קופסאות חשמל משני צידי הקיר עליהן להיות 
במרווח אופקי מינימאלי של 30 ס"מ זו מזו. מומלץ לבצע 

חריצה לצנרת באמצעות מחרצת לפגיעה  מינימאלית 
בבידוד הקיר.

בתום הנחת הקוספאות והצנרת יש למלא את החריצים 
בטיח גבס וליישם רשת אינטרגלאס ברוחב 20 ס"מ לכל 

תוואי הצנרת.

יש ליישם טיח גבס בעובי 2.5 ס"מ באופן אחיד על פני כל 
שטח הקיר משני צידיו.

המערכת החד שכבתית היחידה מבלוקים הנותנת מענה לדרישות התקן!
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מרכיבי מערכת הקיר האקוסטי של איטונג:
1.  בלוג "איטונג אקוסטי" בעובי 22 ס"מ במשקל יבש 

של 650 ק"ג/מ"ק
2. טיח גבס בעובי 2.5 ס"מ משני צידי הקיר

3. דבק איטונג במישקים

4. דבק איטונג בחיבור לקיר, עמוד או תקרה
5. טיט צמנטי לפילוס בתחתית הקיר ולמילוי בהיקף הקיר

6. מילוי באמצעות טיט צמנטי בעובי 3 ס״מ

2. מפגש בין קיר אקוסטי לתקרה - חתך אנכי
 1. תקרה 2. דבק/טיט איטונג 3. טיח גבס בעובי 2.5 ס"מ מכל צד

4. “הבלוק האקוסטי של איטונג” בעובי 22 ס"מ 5. מריחה מלאה של 
דבק איטונג

3. מפגש קיר אקוסטי עם קיר ניצב/עמוד - חתך אופקי
 1. אלמנט בטון/קיר ניצב 2. מריחה מלאה של דבק איטונג 3. טיח גבס
25 מ"מ מכל צד 4. “הבלוק האקוסטי של איטונג” 5. דבק / טיט איטונג
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4. קיר אקוסטי - חתך אנכי
1. תקרת בטון 2. מילוי באמצעות טיט צמנטי בעובי 3 ס"מ 3. מריחה 

מלאה של דבק איטונג 4. טיח גבס 5. בלוק איטונג אקוסטי 6. טיט צמנטי 
לפילוס 7. רצפת בטון

5. קיר אקוסטי - חתך אופקי
1. אלמנט בטון / קיר ניצב 2. טיח גבס 3. מריחה מלאה של דבק 

איטונג 4. בלוק איטונג אקוסטי 5. מילוי באמצעות טיט צמנטי בעובי 
3 ס"מ 6. הדבקה באמצעות דבק איטונג
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פרטי ביצוע

1. מבט על קיר הפרדה בין דירות
1. תעלות חשמל משני צידי הקיר 2. אלמנט בטון/קיר ניצב 3. מילוי באמצעות טיט צמנטי בעובי 3 ס"מ 4. צינור חשמל שרשורי מוטמן בתוך הקיר )יש 

לחצוב בקיר לאורך תוואי הצינור עד הקצה העליון של הקיר, להטמין הצינור ולסגור בגבס( 5. מילוי באמצעות טיט צמנטי בעובי 3 ס"מ 6. הדבקה 
באמצעות דבק איטונג 7. בלוק איטונג בעובי 220 מ"מ 8. הדבקה מלאה באמצעות דבק איטונג 9. טיט צמנטי לפילוס 10. נקודת התחלת בניה 11. טיח 

גבס בעובי 2.5 ס"מ מכל צד d = 27)22+2.5+2.5( cm קיר
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מחיצת לוחות

לוחות איטונג משוריינים המגיעים בגובה 	 
הקומה וברוחב של 50 ס"מ.

יישום מהיר מאוד עם שימוש במינימום 	 
אלמנטים למ"ר.

בנייה במחיצות בטרום מאפשרת מינימום 	 
פחת כיוון שהלוחות מגיעים חתוכים לפי 

מידה מהמפעל.

לוח בטרום מהווה פתרון נוח, מהיר ואיכותי למחיצות הפנים.

לוחות קלים יחסית המאפשרים שינוע 	 
ע"י העובדים באתר הבנייה ללא צורך 

במנופים.

עמידים ברטיבות ואידיאליים לשימוש 	 
בחדרים רטובים.

קיר מחיצה חזק מאוד המאפשר לתלות 	 
משקלים כבדים.

שלבי יישום
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מרימים את הלוח וממקמים אותו במקומו, יש להצמיד את הלוח לתקרה בעזרת לום ייעודי ולקבע אותו במקומו ע"י 
הכנסת קליני עץ בין הלוח לרצפה.

את הלוח השני יש ליישם באותה השיטה אך ללא קיבוע לתקרה. בחיבור האנכי בין שני הלוחות יש ליישם דבק איטונג – 
לקבלת מישוריות בין הלוחות ולהצמדתם עד לייבוש הדבק יש להחדיר שני מחברי פח משונן ב 45 מעלות בין שני הלוחות.

החיבור בין הלוח השני לשלישי יבוצע בהדבקה ומחברי פח )כמו בין הלוח הראשון לשני( את הלוח השלישי יש לחבר עם 
מחבר לתקרה כמו בלוח הראשון.

יש להמשיך את בניית המחיצה באופן הזה עם קיבוע מכני לתקרה לסירוגין.

עם סיום בניית המחיצה מבצעים ביטון בין תחתית המחיצות לרצפת הבטון. לאחר ייבוש הבטון מוציאים את קליני העץ 
ומשלימים ביטון ברווחים.

בפתחים )מעל דלתות( משאירים רווח ברוחב הדלת וממשיכים בבניית המחיצה. מעל לגובה המשקוף מתקינים לוח 
משלים עד לתקרה ומחברים אותו בעזרת אביזר חיבור ייעודי.

בין הלוח המשלים )מעל לפתח הדלת( ללוחות האנכיים מיישמים קצף פוליאוריתני.

יש לקבע את הספוג הפוליאוריתני לחלקו העליון של הלוח.

לוח ראשון יקובע לתקרה בפלאח מתכת ייעודי, יש להשאיר מרווח אנכי של 1 ס"מ בין הלוח לקיר הניצב ולמלא אותו 
בקצף פוליאוריתני.

לוחות הבטרום מגיעים חתוכים לפי מידה בגובה הקומה.

לפני תחילת העבודה יש לסמן על הרצפה והתקרה את תוואי המחיצה.
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1. חזית מחיצה
 1. לוח בטרום ברוחב 50 ס"מ בעובי 10 ס"מ ובגובה קומה 

2. תקרת בטון 3. רצועת פוליאתילן ברוחב 10 ס"מ ובעובי 1.5 ס"מ 
 מודבקת לכל שטח פאת הלוח העליונה 4. אביזר עיגון גמיש לחיבור

עם התקרה כל לוח שני 5. פחית משוננת ב-45˚ 6. דבק בטרום 7. טיט 
8. רצפת בטון 9. קלין עץ נשלף 10. קיר ניצב 11. רווח 1.5 ס”מ ממולא 

בפוליאוריתן מוקצף

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2. חיבור בין שתי מחיצות ניצבות - חתך אופקי
1. רווח 1.5 ס”מ ספוג פוליאוריתן 2. אביזר עיגון גמיש לחיבור 

עם התקרה

1

2

27.5

אביזר עיגון

t=0.75mm

2

פרטי ביצוע
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אביזר חיבור
t=2.00mm

70
m
m

70mm

8

1 7. מבט על
1. אביזר חיבור

6. מבט צד
1. רצועת פוליאתילן ברוחב 10 ס"מ ובעובי 1.5 ס"מ מודבקת לכל 

שטח פאת הלוח העליונה 2. אביזר עיגון גמיש 3. אביזר חיבור

1
2

3

5. חזית מחיצה עם פתח
1. פוליאוריתן מוקצף בעובי 1.5 ס"מ 2. תקרת בטון 3. רצועת 
פוליאתילן ברוחב 10 ס"מ ובעובי 1.5 ס"מ מודבקת לכל שטח 

פאת הלוח העליונה 4. אביזר חיבור 5. פתח דלת 6. טיט פילוס 
7. רצפת בטון 8. קלין עץ

1

2
3

4

5

6
7

88

4. אביזר עיגון לתקרה
1. בורג + מיתד מתאים לבטון 2. אביזר עיגון גמיש 3. 

מסמר

3. חיבור המחיצה לתקרה / רצפה - חתך אנכי
1. רווח 1.5 ס”מ ספוג פוליאוריתן 2. אביזר עיגון גמיש לחיבור עם 

התקרה כל לוח שני 3. טיט 4. קלין עץ

1

2

3

4 4

1

2

3
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תקרת צלעות

משקל קל בהשוואה לתקרה מקשית 	 
באותו העובי

חומר מילוי העמיד באש ואינו פולט 	 
רעלים בשריפה

מאפשר בניית תקרה החזקה יותר 	 
מתקרה מקשית

בידוד תרמי וחיסכון באנרגיה	 

בידוד אקוסטי ונוחות אקוסטית במבנה	 

מאפשר ליצור מפתחים גדולים	 

איטונג צמנטי – חיבור אופטימלי 	 
ליצירת הבטון

מיוצר במגוון מידות להתאמה לדרישות 	 
ההנדסיות

שילוב בלוקי איטונג לתקרה ביישום תקרת צלעות מאפשר קבלת תקרה במשקל קל.
)בהשוואה לתקרה מקשית( שילוב איטונג בתקרה חוסך בבטון ובפלדה )עד 23% מכמות הפלדה(.

שיטות בנייה42



I תקרה בחתך

קשיחות לכפיפה כ-80% מקשיחות תקרה 	 
מקשית באותו העובי.

מאפשר ליצור מפתחים גדולים במיוחד.	 

התקרה מקבלת מומנטים שליליים יותר 	 
מתקרת בטון.

יוצרת נוחות אקוסטית במבנה וממזערת 	 
מעבר ויברציות בין הקומות.

משקל עצמי נמוך  כ-40% מתקרה מקשית.	 

בלוקי מילוי עמידים באש לבטיחות במבנה 	 
וצמצום נזקים בשריפה.

תקרת איטונג בחתך I היא שיטה ליישום תקרות במפתחים גדולים במיוחד.
בשיטה זו מסדרים את בלוקי האיטונג הייחודיים ע"ג זיון פלדה ויוצקים בטון מעל ומתחת לבלוקים.
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חדרי  לאורך  הפיר נבנה  משוריינים.  איטונג  מלוחות  דיחוס  פירי  של  ואיכותית  מהירה  לבנייה  יחודית  שיטה 
המדרגות )לכל גובה המבנה( ובמקרה של שריפה מכניס לחדרי המדרגות אוויר, היוצר לחץ ומונע מעבר אש 
ועשן לחדרי המדרגות. בצורה זו משמשים חדרי המדרגות מקום בטוח בשריפה ומאפשרים חילוץ מהיר ובטוח.

 Type 1 - פיר דיחוס בחדר מדרגות

3. הפיר בחדר המדרגות - חתך אנכי2. חיבור מדרגות בטון ללוח בטרום - חתך אנכי 1. סידור לוחות

לוח בטרום

בטון
50

50
3

3
3

10

לוח בטרום

מהלך מדרגות מבטון

מחבר

שורה 1 שורה 2
שורה 1

שורה 1 שורה 2
שורה 1

מחברים

מחברים

יישומים מיוחדים         פירי דיחוס

 בנייה מהירה וקלה של הפירים, במקביל	 
לבניית חדרי המדרגות או לאחר בנייתם

אין צורך בטפסנות ויציקות	 

 הלוחות קלים ונוחים לנשיאה וניתן לפתוח	 
בהם פתחי אוורור בקלות, במקומות הרצויים

עמידות גבוהה באש לאורך שעות	 

שיטות בנייה44
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שפכטל
איטונג מציגה: שפכטל אקרילי חדש, ליישום 
ישירות על גבי קיר איטונג צמנטי ללא צורך 

בשכבת טיח. השפכטל מאפשר קבלת קיר חלק 
ולבן המוכן לצבע, בשתי שכבות בלבד!

שעות ייבוש גוון לבן צחור עובי 3-6 מ"מ משחה מוכנה 
לשימוש

6

יישום מהיר וקל בהתזה 
או במריחה ידנית,

כ-700 מ"ר ליום בהתזה

קל ונוח להחלקה יוצר 
גימור מושלם

מתאים ליישום
על גבי בטון

אין צורך בפריימר ואין 
צורך בשיוף
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החומר מגיע מוכן, אין צורך בהכנה בשטח. לפני שכבה ראשונה יש לוודא שהקיר יבש ונקי.

יש ליישם רשת אינטרגלס באמצעות טיח גבס, על האזורים בהם יושם יש למלא חורים ומישקים בין הבלוקים בטיח גבס.
פוליאוריתן וכן על חריצות חשמל וסגירת חורים, ולהמתין לייבוש.

 מומלץ ליישם פינות "0" ממתכת בפינות פנימיות וחיצוניות.
 יישום יד ראשונה בעזרת מכונת התזה או ע"י מריחה ידנית,

עובי שכבה בין 0.1-3 מ"מ לפי הצורך.

לאחר יישום השכבות ניתן להחליק בעזרת מרית פח.
המתנה לייבוש בין השכבות כ-24 שעות.

יישום יד שניה בהתזה או במריחה ידנית, ניתן להחליק בעזרת 
מרית פח.

עם שפכטל איטונג מתקבל מראה קיר חלק ולבן במיוחד בגימור מושלם!

01

03

05

02

04

הוראות יישום שפכטל איטונג
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עיגון
פתרונות לעיגון ותליה



עיגון לתליה באיטונג

 מגוון רחב של פתרונות עיגון, המאפשרים תלייה נוחה ובטוחה של מסכים, ארונות, מדפים ועוד.
עד מאוד ק"ג בנקודה אחת!

סוגי עוגנים ומיתדים

HUD 10הילתי-HRD-C הילתיUX פישר

SX פישר

GB פישר

עומס קל ובינוני

ממוצע שליפה בהרס אורך )מ"מ(קוטר )מ"מ(סוג האביזרשימושים
לבלוקי בנייה )ק"ג(

מתגים חשמליים, 
סבוניות, מתלים לנייר 
טואלט, תמונות קלות, 

נורות, גלאים, שעוני 
קיר קלים, תמונות, 
שעוני קיר, מדפים, 
ארונות קיר קלים, 
מסילות לוילונות, 

מתלי בגדים/מגבות, 
גופי תאורה, מראות, 

תיבות דואר.

SX 6/50 65046פישר

UX 6/50 65048פישר

HUD 6/50 65081הילתי

HUD 1 10/50 105089הילתי

SX 8/40 84094פישר

HUD 1 8/40 84095הילתי

UX 8/50 850103פישר

GB 8 850136פישר

HUD L 8/60 860140הילתי

מבנה הומוגני ומלא – אחיזה לכל אורך 	 
הדיבל

ניתן לעגן בכל נקודה ע"ג איטונג – מבנה 	 
ללא חללים

חוזק שליפה גבוה במיוחד בשימוש בעוגנים 	 
ייעודיים

ניתן לתלות משקלים קלים בעזרת מסמר 	 
פשוט המוכנס לקיר באלכסון
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עומס כבד

ממוצע שליפה בהרס אורך )מ"מ(קוטר )מ"מ(סוג האביזרשימושים
לבלוקי בנייה )ק"ג(

ארונות מטבח, מתקנים 
למסכים, קונסטרוקציות 

מעץ ומתכת, זרועות 
ברקן, חלונות, דלתות, 

מתלים לצנרת, תקרות 
תלויות, אסלות תלויות, 

כיורים.

UX 10/60 1060150פישר

SX 10/50 1050157פישר

HUD L 10/70 1070178הילתי

SX 12/60 1260178פישר

SX 10/80 1080182פישר

10110184בורג הולנדי 

GB 10 1055205פישר

UX 12/70 1270232פישר

HRD-C 101080241

הערכים המופיעים בטבלה התקבלו עבור בלוקי איטונג לבניית קירות חוץ איטונג ללא טיח, תחת עומס סטטי ובשימוש בברגים ובעוגנים כמפורט בדו"חות הבדיקה.	 

ניתן לקבל את נתוני הבדיקות המלאים במחלקת ההנדסה בחברת איטונג.	 

ערכי השליפה במחיצת פנים מאיטונג גבוהים ב 20-70% מהערכים המופיעים בטבלה.	 

באחריות המשתמש לקבוע את מקדמי הבטיחות הרצויים לו ולבחור את העוגן בהתאם.	 

במבנים רבי קומות הבנויים בשיטות מתועשות כגון "ברנוביץ'" נהוג לחפות את קירות הבטון החיצוניים בלוחות איטונג לבידוד מתוצרת איטונג, לוחות דקי דופן 	 
המוצמדים לצדו הפנימי של הקיר, במקרים אלו יש לוודא חדירת העוגן לקיר הבטון בתליית עומסים כבדים.

הנחיות יישום כלליות:

01

03
02

04
05

יש להקפיד על קדח עמוק ב 1-2 ס"מ מאורך הדיבל כך שהבורג יעבור את קצה הדיבל

בכל התלבטות בבחירת והתאמת הדיבל מומלץ לפנות ליצרן העוגנים או לחברת איטונג

קוטר הקידוח צריך להיות קטן ב – 1 מ"מ או שווה לקוטר הדיבל

בשימוש בעוגנים מיוחדים יש להקפיד על ביצוע בהתאם להוראות היצרן

יש להקפיד על קידוח רגיל בסיבוב )ללא פטישון( וניקוי הקדח טרם החדרת הדיבל
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עיגון אבן לקיר איטונג - קיבוע רטוב
עיגון נוח ובטוח של אבנים וחיפויי חוץ על גבי בלוקי איטונג בשיטת הרטובה ובבנייה ירושלמית

ת"י 2378 חלק 2 לעיגון אבן מגדיר את שיטת עיגון האבן בקיבוע רטוב.
תקן זה קובע את דרישות חוזק העיגון המינימאליות. בשיטה זו החיפויים נתלים ע"ג רשת המעוגנת לקיר 

האיטונג – ניתן לעגן את הרשת באמצעות עוגנים רגילים ובשיטות נוספות.

יתרונות השיטה: יישום בדפיקה ללא צורך בקידוח | מהיר וקל ליישום | אין צורך בכלים חשמליים חשמליים

יתרונות השיטה: ללא שימוש בדיבלים | יישום קל ונוח

מוצר
סוג הבלוק

איטונג לבנייה / איטונג 
לחיפוי אבן בהדבקה

אורך 
במ"מ

כוח שליפה )הרס( 
ישוםבק"ג

מסמר מתפצל
 045 בנייהעיגון רשת לקיר בשיטה הרטובה

איטונג לבנייה
 050 מחיצה

מחיצת פנים
 060 בטרום

 בטרום

110143

משחילים את הדיסקה על מוביל המתכת 	 
ובעזרת פטיש נועצים אותו בקיר

לאחר שמוודאים שהרשת מונחת במקומה 	 
דופקים את המסמר לתוך המוביל לקיבוע

ע"פ תקן 2378 חלק 2 לעיגון אבן, מומלץ 	 
להשתמש במסמר מתפצל לעיגון הרשת 
במרחק שאינו עולה על 45 ס"מ בין אחד 

לשני

מוצר
סוג הבלוק

איטונג לבנייה / איטונג 
לחיפוי אבן בהדבקה

אורך 
במ"מ

כוח שליפה )הרס( 
ישוםבק"ג

 045 בנייה
איטונג לבנייה

 050 מחיצה
מחיצת פנים
 060 בטרום

 בטרום

11184

משחילים את הדיסקה על מוביל המתכת 	 
ובעזרת פטיש נועצים אותו בקיר

לאחר שמוודאים שהרשת מונחת במקומה 	 
דופקים את המסמר לתוך המוביל לקיבוע

ע"פ תקן 2378 חלק 2 לעיגון אבן, מומלץ 	 
להשתמש במסמר מתפצל לעיגון הרשת 
במרחק שאינו עולה על 45 ס"מ בין אחד 

לשני

שלבי יישום - שלד איטונג עם חיפוי אבן

תרשים חיפוי אבן על איטונג בעזרת ברזל מתפצל

1. אבן נסורה

2. שומר מרחק

3. קשירת האבן

4. רשת זיון

5. יציקת בטון

6. קיר איטונג

7. מסמר מתפצל

8. עוגן

9. שכבת הרבצה

1

2

3

45

9

6

7

8
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עיגון אבן לקיר איטונג – עיגון בהדבקה
ת"י 2378 חלק 4 לעיגון אבן מגדיר את שיטת עיגון האבן בהדבקה בתוספת עיגון מכני.

תקן זה קובע את דרישות חוזק העיגון והשליפה המינימאליות.
בשיטה זו לאבן מנגנון תלייה כפול – הדבקה לקיר הרקע ועוגנים מכניים משלימים,

סוג העוגן ופריסת העוגנים בהתאם להמלצות המתכננים ולסוג האבן.
איטונג מציגה בלוק צמנטי ייחודי שפותח עבור שיטה זו בהתאם לדרישות התקינה על מנת לפשט 

ולהקל את תהליך העבודה של הקבלן ומתקין האבן.

בלוק בנייה מחוזק בהתאם לדרישות 	 
השליפה המחמירות

בידוד תרמי גבוה במיוחד – אין צורך בבידוד 	 
נוסף )בניגוד לשימוש בבלוק שחור או קיר 

בטון המחייבים תוספת איזולציה לבידוד 
תרמי(

מבנה מלא ללא חללים לאחיזה מלאה של 	 
העוגנים בבלוק

ניתן לעגן ולתלות על כל נקודה בבלוק	 

 עמיד באש – אינו משחרר רעלים או 	 
מתעוות בזמן שריפה

יש לציין את שיטת העיגון בעת הזמנת הבלוקים לפרויקט	 

עיגון

קבלן: רומן סולוביוב | אדריכלות: שוש אלון
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התחדשות
עירונית

תוספות לבניינים קיימים



תכנית מתאר ארצית 38 נולדה על מנת לחזק מבנים ישנים, במטרה לשפר את עמידותם ברעידות אדמה, תוך 
הגדרת תמריצים כלכליים.

איטונג היא הבחירה הבטוחה לתמ"א 38.

התחדשות עירונית הנו אחד התחומים הצומחים והחשובים בבנייה בתוך הערים הגדולות, הקרקע הפנויה הולכת 
ונעלמת והפתרון הטבעי שנמצא הוא תוספת של קומות על מבנים קיימים. המבנים הישנים מהווים אתגר לא 

פשוט למתכננים ולקבלנים.

איטונג מציעה מספר מוצרים ושיטות בנייה ייעודיים לתוספות הבנייה על המבנים הישנים תוך ניצול כלל היתרונות 
של המוצרים שלנו:

התחדשות עירונית

	 קל ופשוט ליישום

	  לאיטונג משקל נמוך יחסית שאינו מכביד 
על היסודות

	 עמידות גבוהה באש – יותר מכל בלוק אחר

	    בידוד תרמי ואקוסטי מעולים

 	  עמידות ברעידות אדמה – איטונג משפר
בכ-20% את עמידות השלד ברעידת אדמה

	 בנייה ירוקה מחומרים טבעיים

משקל ק"ג למ"קסוג הבלוק

2,400בטון יצוק

1,200בלוק בטון

900-800בלוק פומיס

400איטונג לבנייה

טבלאת השוואה - משקלי בלוקים נפוצים

01

03
04

02
משקלו הנמוך של הבלוק עוזר למתכנן לצמצם את העומסים על הבניין הישן ובכך גם לחסוך בבטון ובברזל.

משקל נמוך יותר של בניין קיים משפר את שרידותו של הבניין ברעידות אדמה )אפקט המטוטלת(.

ייצור בלוקים במידות מיוחדות יסייעו למתכנן ולקבלן להגיע לעובי קיר מיוחד בחיבור עם הבניין הישן. 
הקירות החדשים שייבנו בפרויקט יזכו לבידוד תרמי ואקוסטי מעולים ולשיפור איכות החיים של הדיירים.

איטונג לבנייה בעובי 20 ס"מ ומעלה עונה לדרישות התקינה לבידוד תרמי

התחדשות עירונית 58
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טרצו
ריצוף פנים



אריחי הטרצו מהווים פתרון מושלם לריצוף עמיד, קל ונוח לתחזוקה, 
ידידותי לסביבה ובעל יופי מיוחד במינו. אריחי הטרצו מיוצרים 
בטכנולוגיה ירוקה, הכוללת מחזור של חומרי גלם ומים וחסכון 

באנרגיות הייצור.

חברת איטונג מייצרת מגוון קולקציות, גוונים ודוגמאות, בסגנון 
מודרני, קלאסי, רטרו ועוד.

טרצו

טרצו - הבחירה הטבעית	 

חזק ועמיד לאורך שנים	 

קל לניקוי ולחידוש )ע"י ליטוש פשוט(	 

פשוט ונוח ליישום	 

ניתן ללטש למראה חלק של שיש טבעי	 

ניתן להתאים את רמות השחיקה לפי הייעוד	 

מגוון רחב של מוצרים במגוון עלויות	 

אפשרות לפיתוח דגמים בהתאמה אישית	 

מוצר ירוק מיוצר מחומרים טבעיים, בתהליך 	 
ייצור ירוק, מקנה ניקוד בבנייה ירוקה

טרצו 62
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פיתוח 
סביבה ונוף

מוצרי פיתוח ואבנים משתלבות



חברת איטונג פועלת בתחום פיתוח סביבה ונוף כבר למעלה 
מעשרים שנה ומספקת מוצרי איכות לפרויקטים המובילים בישראל. 
במסגרת פיתוח מוצרים מקדמת החברה את נושא איכות הסביבה 
ושמה דגש על ייצור מוצרים ירוקים, מחומרים ממוחזרים. בנוסף 
פועלת איטונג רבות לקידום נושא הנגישות בישראל ומציעה מוצרי 

ועזרי תכנון המאפשרים לעמוד בחוקי הנגישות.

פיתוח 
סביבה ונוף

 אבנים משתלבות	 
אבנים לריצוף חוץ במגוון רחב של סגנונות, בגדלים ובגמרים שונים.

 אבני שפה וגן	 
אבנים המשמשות לתיחום ערוגות, מדרכות וכבישים.

 חיפויים	 
מגוון חיפויים לקירות חוץ וגדרות.

 גדרות	 
 בלוק מבוקע בעל טקסטורה טבעית בגוונים שונים, לבניית גדרות 

ומבנים בחצר.

 מדרגות, קופינגים ומושבים	 
מדרגות גושניות, מדרגת שלח רום ומדרגות מחורצות, ומגוון קופינגים 

ומושבים המותאמים לסוגי הריצוף השונים.

 משרביות	 
בלוקים חלולים במגוון דוגמאות, לשילוב בקירות וגדרות.

 ריהוט רחוב וגן	 
עמודי בטון, עמודונים, גומות, ספסלים, פחים, אדניות ועוד.

פיתוח סביבה ונוף 66
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פיתוח סביבה ונוף         דוגמאות

איזי בלנק, אדריכלי נוף. עיר הבהד"ים. נטורה הונד 7/16/15 + 7/24/15 בגוון קוקטייל 7 + קוקייל 17

מילר בלום, תכנון סביבתי. פארק הפרפר רמת הנשיא, חיפה.
נטורה קובית ק-7

גילר לדרמן, אדריכלים. פרויקט צומת הפיל ת"א. סידרת חושן 7/60/40 ברקתבית פרטי בדאלית אל כרמל. נטורה קובית ק-7 + ק-8

פיתוח סביבה ונוף 68



עציון אופירה, אדריכלות נוף. בי"ס בשכונת יפה נוף כפר יונה. נוטרה קובית חום בהיר על בסיסי מלט לבן + אפור

עומר ינוביץ אדריכל גנים ונוף. בי"ס כוכב הצפון ת"א.
נטורה חופשית 1 ק-7 וכורכרי מסותת

אמדו נימרוד, אדריכלות נוף. מרכז מסחרי קיסריה.
סנטרום גרניט אפור מסותת + ק-7

קו בנוף, אדריכלות נוף. סקייטפארק קיסריה. נטורה קובית ק-8 + ק-7
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נספח
הובלות, מידות וכמויות



הובלה ופריקה

שעות פעילות המרלו“ג
יום ו‘ וערבי חגימים א‘-ה‘תחום

07:00-17:0008:30-12:00משרד תאום הזמנות ומשלוחים

06:00-18:0006:00-11:30העמסת סחורה

06:00-18:0006:00-13:00משרד משלוחים

הובלה עצמית
יום ו‘ וערבי חגימים א‘-ה‘תחום

06:00-16:0006:00-11:30שעות העמסת סחורה

 באחריות הלקוח לתאם טלפונית עדהגעה מעבר לשעות ההעמסה
השעה 13:00 עם משרד תאום הזמנות

 לא תתאפשר הגעה מאוחרת מעבר
לשעות העמסה המוגדרות

build@ytong.co.il :טלפון להזמנות: 04-6178888#2 פקס: 04-6178827  |  להזמנות בדוא“ל
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11

96

6

6 104

3

8

52

1

4

6

12

7

	 מטולה
	 קריית שמונה

	 ראש פינה 	 נהריה	 קצרין

	 עכו 	 כרמיאל

	 חיפה
	 טבריה

	 בית שאן

	 שכם

מעלה 
אדומים 	 

	 אריאל

	 ירושלים

	 חברון

	 ערד

	 דימונה

	 שדה בוקר

	 מצפה רמון

 	
אילת

	 הרצליה

	 פתח תקווה

	 תל אביב

	 ראשון לציון

	 רחובות

	 מודיעין

	 קרית מלאכי

	 קרית גת

	 שדרות

	 אופקים

	 באר שבע

שפרעם 	

	 נצרת

עפולה 	

זכרון יעקב 	

נתניה 	

	 מעלות

פריקה
מחירשירות

 פריקת מנוף 
16)עד 14 מטר(

 פריקת מנוף 
26)17 מטר(

 פריקת מנוף 
47)24 מטר(

 פריקת מנוף 
60)28 מטר(

אורך המנוף בפועל תלוי באורך הפרק הראשון ובזוית 
שנגזרת מרוחב המשטח והחובק. פרטים נוספים וסיוע 

בחישוב ניתן לקבל בחברת איטונג.

הובלה
מחיר למ“קתיאוראזור

27חדרה, נתניה, זכרון יעקב1

27אשדוד, קרית גת, נתיבות2

30רחובות, מודיעין, ראשל"צ3

34עפולה, חיפה, גוש דן4

באר שבע, בית שמש, 5
38הר חברון

גליל מערבי, קריות, נצרת, 6
47בית שאן, אריאל 

47ירושלים7

52דימונה, ערד8

59טבריה, מעלות9

59מעלה אדומים, בקעת הירדן10

86גליל, גולן11

מחירים אילת, כביש הערבה, נגב12
לפי מיקום

 מחירי הובלה ללוחות בטרום 
בתוספת 60% המחיר המצוין לבלוקים
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נספח מידות וכמויות

בלוקי מחיצה ובניה משטחים, פרדס חנה
מספר יחידות עוביגובהאורך

בחבילה
מספר יחידות 

במ“ק
נפח חבילה 

במ“ק
 כמות מ"ר

הערותבמ"ק

502043362501.3425

503042241671.3425

502052642001.3220

503051761331.3220

502062151661.3016.66

5060672551.3016.66

502071921431.3414.28

50307128951.3414.28

5060764461.3412.5

502081681251.3412.5

50308112831.3412.5

502091441111.3011.1

5030996741.3011.1

5020101321001.3210

50301088671.3210

50601044331.3210

50201596671.446.66

50301564441.446.66

50301756391.435.88

כולל 12 יח‘ 50202060451.32520/30/50

כולל 12 יח‘ 50302040301.32520/20/50

50202260451.324.54

50302240301.324.54

50202548401.24

50302532271.24

כולל 8 יח‘ 50303032241.323.3320/30/50

בלוקי בניה - חבילות, פרדס חנה
מספר יחידות עוביגובהאורך

בחבילה
מספר יחידות 

במ“ק
נפח חבילה 

במ“ק
 כמות מ"ר

הערותבמ"ק

כולל 10 יח‘ 5020205045.51.1520/30/50

כולל 10 יח‘ 5030204036.41.1520/20/50

5020225045.51.14.54

כולל 5 יח‘ 5030223531.81.14.5422/20/50

כולל 8 יח‘ 5020254036.41.1425/30/50

כולל 8 יח‘ 50302532291.1425/25/50
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בלוקי תקרה - חבילות, פרדס חנה
מספר יחידות עוביגובהאורך

בחבילה
מספר יחידות 

במ“ק
נפח חבילה 

במ“ק
 כמות מ"ר

הערותבמ"ק

כולל 9 יח‘ 50301763411.525.8817/20/50

50302050331.55

50302245301.494.54

50302540271.54

כולל 5 יח‘ 50303035231.53.3320/30/50

כולל 5 יח‘ 50303535231.52.8615/30/50

כולל 5 יח‘ 55301763381.675.8810/30/50

כולל 9 יח‘ 55302050301.65517/20/50

55302245271.634.54

55302540241.654

כולל 5 יח‘ 55303033201.653.3320/30/55

כולל 9 יח‘ 60301763351.835.8817/20/60

60302050281.85

60302245251.784.54

60302540221.84

כולל 5 יח‘ 60303035191.83.3320/30/60

בלוקי בניה, חבילות, אשקלון
מספר יחידות עוביגובהאורך

בחבילה
מספר יחידות 

במ“ק
נפח חבילה 

במ“ק
 כמות מ"ר

הערותבמ"ק

60201770561.4285

כולל 7 יח‘ 60301749331.4283.3317/20/60

60202060421.445

60252048331.444

כולל 6 יח‘ 60302042271.443.3320/20/60

60202250251.325

כולל 5 יח‘ 60302233251.323.3322/20/50

60253032221.444

כולל 4 יח‘ 60303028181.443.3330/20/60
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בלוקי מחיצה ובניה משטחים, אשקלון
מספר יחידות עוביגובהאורך

בחבילה
מספר יחידות 

במ“ק
נפח חבילה 

במ“ק
 כמות מ"ר

הערותבמ"ק

602043602081.7325

603042401391.7325

602052881671.7320

603051921111.7320

60306160931.7316.66

6050680551.4416.66

  602072041191.7114.28

60307136791.7114.28

6050768481.4314.28

602081801041.7312.5

60308120691.7312.5

6050952371.4011.1

602010144831.7310

60301096551.7310

60501048331.4410

60301564371.736.66

60201596351.736.66

60301756321.7135.88

60202072421.735

60302048271.735

60252048331.445

60202260371.584.54

60302240251.584.54

60253032221.443.33

60303032181.733.33

בלוקי תקרה משטחים, אשקלון
מספר יחידות עוביגובהאורך

בחבילה
מספר יחידות 

במ“ק
נפח חבילה 

במ“ק
 כמות מ"ר

הערותבמ"ק

60301564371.736.66

60301756331.715.88

60302048271.735

60302240251.584.54

60253032221.443.33

60303032181.733.33

55301564401.586.66

55301756361.575.88

55302048301.585

55302240271.604.511x30x60 ‘כולל 10 יח

55253032241.323.33

55303032201.583.33
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תקנים

ISO 9001 

מערכת ניהול איכות

 ת"י 268
אישור לייצור בלוקי איטונג

 תו ירוק של מכון התקנים
איטונג היא חברת מוצרי הבנייה הראשונה 

בישראל שקיבלה תו ירוק.

 תקן 1045 חלק 0 ו-1 לבידוד תרמי
תקן מחייב על פי חוק, המגדיר את רמות הבידוד 
התרמי המינימאליות בכל אחד מאזורי האקלים 
ומחייב טיפול בגשרי קור בכל אזורי הארץ. בלוק 

איטונג בעובי 20 ס“מ ומעלה עומד בדרישות 
התקן בכל אזורי האקלים.

 סדרת תקני 5281 ו-5282 לדירוג אנרגטי
 ובנייה ירוקה

בלוקי איטונג נותנים דירוג אנרגטי גבוה למבנה 
לפי התקן לדירוג אנרגטי ונותנים ניקוד גבוה 

בבנייה ירוקה.

 ת"י 755 ו-921 – עמידה בתקני אש. 
איטונג מוגדר בסיווג חומרים לפי מכון התקנים 

בדירוג המקסימאלי - חומר בלתי דליק )סיווג 
.)VI.4.4

 עמידה בת"י 5098
ע“פ תקן 5098 של מכון התקנים המפרט 

בדיקת קרינה בבלוקים, נמצא כי בלוק האיטונג 
עונה על דרישות התקן בצורה הטובה ביותר 

מבין כל הבלוקים הקיימים! בנוסף, ע“פ מחקר 
של המכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון, בלוק 

האיטונג הכי נקי מקרינה!

 אישור IBU מגרמניה
חברת איטונג, היחידה בישראל שזכתה לאישור 

הבינלאומי IBU, מאיגוד למוצרי בנין ידידותיים 
לסביבה. משמעותו: עמידה בתקן לאורך כל חיי 

המוצר – שימוש בחומרי גלם טבעיים, תהליך 
ייצור ירוק, מינימום פסולת באתר הבנייה, בניית 

מבנה מבודד וחסכוני באנרגיה ומחזור שיירים 
לאחר פירוק המבנה.

מכון התקנים 
הישראלי

מכון התקנים 
הישראלי

מכון התקנים 
הישראלי

 התקן הגרמני המחמיר
 IBU
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